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Bu Ay Ne Oldu?

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh
kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik
bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale
Muhare belerini kazandıran bu yüksek ruhtur.
Mustafa Kemal Atatürk

18 MARt
“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”
Ülkemizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’ni
siz değerli Dama Dama okuyucularımızla birlikte kutluyoruz...
3 Kasım 1914-18 Mart 1915 tarihleri arasında
Çanakkale Boğazı’nda I. Dünya Savaşı sırasında
gerçekleşen deniz savaşlarıyla, Gelibolu
yarımadasında 25 Nisan 1915 ve 8-9 Ocak 1916 tarihleri
arasında yapılan kara savaşları, tarihimizin en şerefli
zaferleridir. Kurtuluş Savaşı’mızın temeli
Çanakkale’nin sularında atılmıştır.
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Bu Ay Ne Oldu?

18 Mart Çanakkale Savaşı TARİHİN EN BÜYÜK
ZAFERLERİNDEN BİRİDİR. Gelibolu Yarımadası’nda
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında
gerçekleşmiştir. 18 Mart 1915 yılında başlamış, 9
Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir. Çanakkale Zaferi,
I. Dünya Savaşı’nın sonucunu etkileyerek dünya
tarihinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

Ç

anakkale Zaferi
vatanımız için çok
önemli bir başarıdır.
PTT kurumunun da destan
yazan Çanakkale Zaferi
ile ilgili özel bir çalışması
bulunmaktadır. PTT kurumu,
bu zafere özel olarak posta
pulu çıkarmıştır.

tARİhE
“CENtİLMENLER
SAvAşı” OLARAK
geçen çanakkale
SAvAşLARı, EN
ZORLU SAvAş
KOşULLARıNDA
bİLE İNSANA
Aİt DEğERLERİN
KORUNAbİLDİğİNİ
vE DüşMANLığıN
NASıL DOStLUğA
DöNüşEbİLDİğİNİ
GöStERİR.

DA
ÇANAKKALE SAVAŞI’N

AR
KAHRAMAN POSTACIL

, hayatları ve vatanımız
ize
rim
ke
as
a
ınd
as
sır
ş
va
Sa
ar,
ri PTT personeli postacıl
için önem taşıyan haberle
başarıyla ulaştırmıştır.
telgraf ve posta yoluyla
a kahraman postacılar,
Çanakkale Savaşı sırasınd
taşıyan bu bilgileri
zaferimiz için büyük önem
ebilmek için canlarını
zamanında askere yetiştir
bile çekinmemişlerdir.
tehlikeye atmaktan bir an
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Doğayı Tanıyalım

Timsah

“Sadece
T ibet
Çin ve
rında
o r m a n la m .”
u
yaşıyor

KaplumbağA

Aslan

Sincap
KANGURU

Dünya üzerinde
panda nüfusu
şu anda: 2 BİN

DOğANıN MUCİZESİ

alBinO

ASLAN

hAYvANLAR

BEmBEyAz tüy VE ciLt
yApILArIyLA ALBiNo
hAyVANLAr BizimLE…

LEMUR

ALBİNO NEDİR?
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tüKENMİYOR!
D

GEYİK
Albino soydan geçen bir metabolizma
hastalığı. Bu hastalığı taşıyanlara
albinizm ya da albino denir. Binlerce
insanı ya da hayvanı etkileyen genetik
bir bozukluk olan albinoluk renklenmeyi
sağlayan maddenin yokluğu ya da
azlığından kaynaklanır. Gözleri, deriyi,
saçları ya da bedenin öbür bölümlerini
etkileyebilir.

PANDALARıN NESLİ
ev pandaların nesli
tehlike altındaydı, bu
yüzden korunuyorlardı. Peki
neden? Çünkü pandaların
beslendiği bambu bitkileri,
küresel ısınma nedeniyle
giderek azalıyordu.

Dünyadaki bambu bitkilerinin
ise üçte birinin 80 yıl içinde
yok olacağı tahmin ediliyor.
SEVİNDİRİCİ GELİŞME
Onlarca yıldır süren koruma
çalışmaları sonuç verdi. 2016
yılında Çin’de sayıları yeniden

artmaya başlayan dev
pandalar, nesli tükenmekte
olan hayvanlar listesinden
çıkarıldı. Bu sevimli
dostlarımızın nesli
uzun yıllar daha tükenmeyecek
gibi görünüyor.

BUNU BiLİYOR MUYDUN?

GORİL

Pandalar yaklaşık olarak bir insan boyundadır,
ancak doğduklarında neredeyse başparmağımız
kadar küçüktür!
YETİŞKİN BİR PANDA YAKLAŞIK 1,5 M UZUNLUĞUNDA,
100 KG. İKEN YENİ DOĞAN PANDA SADECE KÜÇÜK BİR
FARE BÜYÜKLÜĞÜNDE VE 100-150 GRAM AĞIRLIĞINDADIR.
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Dünyanın “EN”leri

Louvre Müzesi Fransa’daki
müze tarih öncesinden,
21. yüzyıla uzanan
koleksiyonlara sahip.
“Mona Lisa” tablosu da
burada!

Antalya Arkeoloji Müzesi
Müze çok kapsamlı; tam 13 sergi
salonu, çocuk bölümü ve açık hava
galerilerinden oluşuyor.

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Anadolu arkeolojik
eserlerinin sergilendiği
Ankara’daki müze, 1997’de
İsviçre’de 68 müze
arasından birinci seçildi!

Topkapı Sarayı Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi

Fatih Sultan Mehmet tarafından 14601478 tarihlerinde yaptırılan saray,
günümüzde müze görevi görüyor.

İki bin yıllık mozaiklerin yer aldığı
Gaziantep’teki Zeugma, dünyanın en
büyük mozaik müzesi.

En Kapsamlı

13 MüZEYİ
Akropolis Müzesi
Yunanistan’da bulunan ve Akropolis
Tepesi’nden çıkarılan arkeolojik
buluntulara ev sahipliği yapan müze,
zengin bir içeriğe sahip.
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gezmeye ne Dersin?

Medeniyetler beşiği Anadolu’muzda 400’ü
aşkın müze bulunuyor. Peki ya dünyada? Binin
üzerinde! Ülkemiz ve dünyadaki en çok önem
taşıyan 13 müzeyi senin için belirledik.

Baksı Müzesi
Baksı Köyü’nde 2010’da
kurulan, çağdaş sanat ve
geleneksel el sanatlarını
barındıran Baksı, en yeni
müzelerden biri.

İstanbul Arkeoloji
Müzeleri
Eski Şark Eserleri Müzesi,
Arkeoloji Müzesi, Çinili
Köşk Müzesi olmak üzere
üç birimden oluşuyor.
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Dünyanın “EN”leri
Dikenli
Kertenkele:

Sayga:

Görünümüyle
bir ejderhayı
andıran
kertenkele
türü yalnızca
Avustralya’da
yaşar.

Orta Asya’da
bulunan sayga
bir antilop
türüdür. Saygalar
ilginç burunları
ile tanınırlar.

Tazmanya Canavarı:
Biraz ürkütücü görünse de
“Tazmanya Canavarı” adlı çizgi film
karakterine ilham veren bu hayvan
da sevimli olabiliyormuş demek ki!

Yıldız Burunlu Köstebek:
Burnunda bulunan 22 duyarganın
yıldız görünümlü olmasıyla bu adı
alan köstebek, iyi bir yüzücü.

Venezuela Kaniş
GÜVESİ:
Yeni keşfedilmiştir. Hem
fino köpeği hem de
güveyi andıran bir böcek
türüdür. Adından da
anlaşılacağı üzere ana vatanı
Venezuela’dır.

Beyaz Tavuskuşu:
Rengarenk
tavuskuşuna
alışkınız. Peki ya
çok ender bulunan,
bembeyaz tüylere
sahip tavuskuşuna ne
dersin? Muhteşem
görünmüyor mu?
Kanatlarını açtığı
anda beyaz
tavuskuşunun
bütün zarafeti
ortaya çıkıyor...

Dünyanın

EN GARİP
10 hayvanı!
Alpaka:
Devegiller familyasından
yünü için beslenen,
Güney Amerika’nın
And Dağları’nda
evcilleştirilmiş bir deve
türü. Ne kadar sevimli
değil mi?
12

Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı:
İşte oldukça tuhaf görünümlü
bir başka canlı daha! Atlas
Okyanusu’nda yaşayan bu balığın
boyu sadece 10 cm. Dudaklarının
rengi ise kıpkırmızı!

Okapi:
Kongo’da yaşayan ve zebrayı andıran
Okapi için aslında zebrayla zürafanın
bir karışımıdır diyebiliriz: Kahverengi,
bej ve beyazın en kusursuz karışımı!

Fil Kulaklı Ahtapot:
Okyanusların belki de en sevimli
ahtapotu o! Bu ismi almasının nedeniyse
tıpkı bir fili andıran kulakları!
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Nasıl?

3

Geceleri televizyonun
fişi çekilmeli.

Evdeki elektronik aletlerin
radyasyon etkisinden
korunmanın

1

5 YOLU

Bilgisayarın yanında
kaktüs yetiştirin!
Neden? Kaktüs dikenleri
havadaki elektriklenmeyi çeker,
kaktüs emdiği radyasyonu
topraklar.

Neden? Gereksiz
radyasyon
salınımını
engellemek için.
Büyüklerine bunu
da hatırlatmanda yarar var!

4
Anne-babalarımızın izin
verdiği saatler dışında
cep telefonu ya da tablet
kullanmamalıyız.
Neden? Göz sağlığımız için.
Teknoloji tabii ki çok gerekli ve
faydalı ancak gereğinden fazla
kullanmamakta yarar var.

5
2

Gece yatarken bilgisayar,
cep telefonu gibi elektronik
aletlerin tamamen kapalı
olduğuna emin olun.
Neden? Uyku düzeninizin
bozulmaması için elektronik
aletlerin kapalı olmasında yarar var.
Elektrik israfını önlemek amacıyla da
kapalı olmalı. Aman bunu kendiniz
yapmayın! Büyüklerimize, geceleri
yatarken kapatmasını hatırlatabiliriz.
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Ekran ışığını tamamen açık
olarak kullanmayın.

Neden? Bilgisayar, tablet,
telefon gibi aletlerin ekran ışığını
tamamen açmak yerine biraz daha
kısarak kullanırsan, göz sağlığını
korumuş olursun. Baş ağrılarını da
önlemiş olursun.
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ETNOSPOR

ŞAHİNCİLİK
TUTKUSU
ŞAhiNciLiK BAŞLI BAŞINA Bir Spor DALI
oLmA özELLiğiNi tAŞIyor. ÖzElliklE
kırgız TürklEri vE BirlEşik ArAp
EMirliklEri TArAfındAn BüyüK Bir
titizLiKLE EğitiLEN ŞAhiNLEr AVcILIK VE
sporTif AMAÇlAr iÇin kullAnılıyor.

bunu biliyor musun?

dünyanın en hızlı
canlısının peregrine
şahini olduğunu biliyor
muydun? Hızı saatte tam

386 km!

TÜRKİYE’DE KAÇ TÜR ŞAHİN VAR?
Ş

ahinler göçmen
kuşlardır, ülkemiz
birçok türün göç yolu
üzerindedir. En çok
görülen şahin türlerimiz:
Kızıl Şahin, Paçalı Şahin
ve Arı Şahini.

ANADOLU’NUN EN TİPİK
YIRTICI KUŞU HANGİSİ?
Kızıl şahin! Kırmızıya yakın
kuyruğu ve baş rengiyle bu
şahini diğer şahinlerden
kolayca ayırt edebilirsin!

pAÇALI ŞAhiN

şAhİN hAStANESİ
bİLE vAR!
Osmanlı
Devleti
döneminde
“şahincilik”
sporu terim
olarak
“doğancılık”
olarak
geçiyordu.

EN öNEMLİ
DEtAY!

Bir şahine eğitimi
sırasında gücünün
yetmediği canlılara
saldırmaması
gerektiği
öğretiliyor.

KÖKLÜ BİR SPOR…
Arap ülkeleri ve Kırgız Türkleri için şahin
eğiticiliği çok büyük önem taşıyor demiştik.
Kırgız Türkleri’nin şahin yetiştiriciliği ise
köklü tarihleri kadar eskiye dayanıyor.

Arap ülkelerinde şahin
yetiştiriciliği ile ilgili her
konu, en ince ayrıntısına
kadar düşünülmüş. Hatta
öyle ki Birleşik Arap
Emirlikleri’nin başkenti
Abu Dhabi’de Alman
veteriner Margit Müller
tarafından bir şahin
hastanesi kurulmuş.
Yaralanan, hastalanan
şahinler Abu Dhabi Şahin
Hastanesi’nde tedavi
ediliyor.

KIzIL ŞAhiN

Şahinler öbür yırtıcı
kuşlardan geniş kanatları ve
yanlara doğru açılan
yuvarlak kuyruklarıyla
ayırt edilebilir. Ağır kanat
darbeleri ile uçar ve havada
asılıymışçasına, kanatlarını
çırpmadan uzun süre ve çok
hızlı şekilde dönebilirler.
Çalı çırpıdan yaptıkları
ve yumuşak maddelerle
döşedikleri sağlam yuvaları
ağaçların ya da kaya
çıkıntılarının üzerinde bulunur.
Dişiler yuvaya ortalama 2-5
adet yumurta bırakır.

ArI ŞAhiNi

ŞAHİNLARİ TANIYALIM

Şahin, atmacagiller familyasından Buteo
cinsini oluşturan yırtıcı kuş türlerinin
ortak adıdır.
16

nlerini o kadar
Sahipleri, şahi
lara özel uçak
çok seviyor ki on
kiralıyorlar!
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Nasıl?

5 İÇ ORGANıMıZ NASıL ÇALışıR?
AKCİĞER
Solunum
organımız. Burun
ile ağızdan giren
hava, nefes borusu
ve akciğerlere ulaşır.
Kirli kan burada yenilenir. Akciğer sesin
oluşumunda da görevlidir.

Öneri: Sınıfta teneffüslerde mutlaka
penceleri açıp sınıfı havalandıralım.
Böylece akciğerlerimize ihtiyacı olan
temiz havayı sağlamış oluruz!

KALP
Temel görevi kanı vücuda pompalamak. Vücut ısısının düzenlenmesi, hormonlar ve enzimlerin
vücudun gerekli bölgelerine
taşınması gibi görevleri
de yapar. Kalbimiz göğüs kafesinin ortasında yer alır ancak sola
daha yakın olduğu
için sol tarafta olarak
değerlendirilir.

Öneri: Spor kulübüne kaydolmadan önce doktora
kalp muayenesine
gitmelisin!

BÖBREK
Fasulye biçiminde, 13 cm.
boyuna kadar olabilen boşaltım
sisteminin önemli organı.
Böbrekler vücudumuzdaki
atıkları kandan süzer ve onları
su ile birlikte idrar olarak
boşaltır.

KaraCİ

ĞER

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi, plazma
ve protein sentezi, hormon üretimi de
dahil olmak üzere vücutta daha birçok
alanda işlevi bulunuyor karaciğerin.
Karaciğerimiz karın
bölgesine yakındır
ve diyaframın
altında bulunur.
Karaciğer ayrıca
yağ sindirimine
yardımcı olan
safra sıvısını üretir.

Öneri:
Karaciğerimizi yormamak
için çok fazla şekerli gıdaları
tüketmemeye özen gösterelim;
ebeveynlerimizi dinleyelim.

MİDE
Kaslardan oluşan, genişleyebilen
sindirim organımız. Yemek borusu
ile ince bağırsak arasında bulunur.
Sindirimin, çiğnemekten sonraki ikinci
evresinde görev yapar. Yiyeceklerin
geçici olarak büyük miktarda
depolandığı organdır bir
bakıma. Midemiz rahatlıkla
1.5 litre sıvıyı içinde
tutabilir.

Öneri: Midemizin
görevini iyi
yapabilmesi için
yiyecekleri iyice
çiğnemelisin!

Öneri: Böbreklerimizin
verimli çalışabilmesi için
bol bol su içmemizde
fayda var.
18
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Nasıl?

İspanya’da
İstiklal Marşı’nın
kabulünün 98.
yıl dönümü
vesilesiyle
Dünya Şiir
Günü’nde milli
şair Mehmet
Akif Ersoy adına
özel hatıra pulu
bastırıldı.

İSTİKLAL
MARŞI’MIZIN
KABULÜ

ATALAy
KÖSEOğLu:
1968 doğumlu
sanatçının
çocukluğu
güvercinlerle iç
içe geçmiştir.
Bu nedenle
eserlerinde
güvercin
figürlerini sıkça
görürüz.

1
Kurtuluş Savaşı yıllarında, ordu
tarafından bir İstiklal Marşı yazılması
isteği üzerine TBMM 500 lira ödüllü
bir yarışma açtı. 12 Mart 1921’de
TBMM’nin açtığı yarışmaya katılan 724
şiir arasından Mehmet Akif Ersoy’un şiiri
alkışlarla kabul edildi.

Kimdir?

İstiklal Marşı’mızın şairi
Mehmet Akif Ersoy
“Vatan Şairi” ve “Milli
Şair” unvanları ile anılır.
“Çanakkale Destanı”,
“Bülbül” ve 1911-1933
yılları arasında yayınladığı
yedi şiir kitabındaki şiirleri
bir araya getiren “Safahat”
en önemli eserlerindendir.
Ulusal marşımızın
şairini saygı ile
anıyoruz.
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Mehmet Akif, ödül olarak verilen 500
lirayı kadınlara, çocuklara iş öğreten
ve cepheye elbise diken Darü’l-Mesai
vakfına bağışladı.

“Allah bir daha bu millete
İstiklal Marşı yazdırmasın.”
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’mız
bağımsızlığımızın sembolüdür.
Bugün hepimize düşen görev; geçmişte
gösterilen çabaların önemini kavramak
ve bu bilinçle ülkemize sahip çıkmaktır!

2

FARuK
CİMOK: 1956
yılında doğan
ressamın
güvercin
sevgisi o
kadar çoktur
ki ona “Kuşçu
Ressam” da
denir.

Güvercin

Resimlere Nasıl
Konu Oldu?
özgürLüğüN VE BArIŞIN SimgESi
güVErciNLEr hEr zAmAN
rESimLErE KoNu oLmuŞtur. bu
öZel TaBlolardan BirKaÇına
BirliKTe göZ aTMaYa ne derSin?

3
KAdİR ŞİŞgİnOğLu: 1962 doğumlu
Kadir Şişginoğlu’nun “doğu’dan
Batı’ya güvercin düşleri” adlı sergisi
bulunuyor.
21

Bu Hayvan
ay ne oldu?
Kartı
“ÇOk İYİ BİR
YüzücüYüMDüR! İNcE
PARMAkLARIM BU
İŞE YARAR”
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k A B UL ED

Fındık ve fıstık
en sevdiği
yiyeceklerdendir

ASLA

Rakungiller genelde her
şeyi yerler, ama meyve ve
fındık gibi besinlerden
oluşan bitkisel bir
beslenmeye ağırlık verirler.

Bu sevimli
hayvanın
aslında
ayıgillerden
olduğunu
biliyor
muydun?

Bir ağaç kovuğunda veya
kayaların arasındaki ılık bir
mağarada barınır.
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Rakunu
tanıyalım
Memeli bir hayvan olan rakunun yurdu
göller ve bataklıkların çevresidir. İnce
parmakları sayesinde çok iyi yüzer.

kaybolmaz!
TELEFON YA DA
İNTERNETİN
OLMADIĞI YILLARDA
HABERLEŞME
ARACI OLARAK
YARARLANILAN
POSTA GÜVERCİNLERİ
YÖNÜNÜ KAYBETMEZ!

POSTA GÜVERCİNİNİ

tanıyalım

Posta güvercininin kusursuz işleyen bir sinir sistemi
vardır. Kafatası ile beyni arasında bulunan bazı
tanecikler, yerin manyetik zeminine karşı duyarlı olur.
Bu sayede yerdeki değişiklikleri hissedebilirler ve çok
uzağa uçsalar da yönlerini kaybolmadan bulabilirler.

Osmanlı
Devleti’nde
halkın yanı
sıra padişahlar
da güvercin
yetiştirmeye
meraklıydılar...

Ya ş a m s ü re s i : 1
0-15 yıl
Kö k e n : M ı s ı r
Ta r i h ç e s i : M i l a t
tan Önce
1200’lü yıllar.
Ağırlığı: 500-60
0 gram

23

Bu Ay Ne Oldu?
MARIe CuRIe

Tarihte

(7 Kasım 1867-4 Temmuz 1934) Radyoaktivite üzerine yaptığı
çalışmalarla iki farklı alanda Nobel Ödülü kazandı. Uranyumla
yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Çalışmalarıyla
bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın, bu ödülü iki
kere alan ilk bilim insanı!
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(1997-...) Pakistanlı insan hakları savunucusu. Okula
gitmek için verdiği mücadele sayesinde 2014 Nobel Barış
ödülüne layık görülen Malala çok özel, çalışkan bir kişidir.

eRzuRuMLu “KARA FATMA”
(1888- 2 Temmuz 1955) Fatma Seher, Sivas Kongresi sırasında
Gazi Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin
ister. “Kara” lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal’den
alan Fatma Seher, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin
yanında İstiklal Harbi’nde 300 kişilik birliği komuta etmiştir!

SABİHA gÖKçEn
(22 Mart 1913-22 Mart 2001) Dünyanın ilk kadın savaş
uçağı pilotu. 8 bin saat uçuş gerçekleştiren Gökçen’in adı,
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na verilmiştir.

FLOReNCe NIGHTINGALe

HALİdE EdİB AdıvAR

(12 Mayıs 1820-13 Ağustos 1910) Modern hemşireliğin
kurucusu. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere
baktığı için kendisine “Lambalı Kadın” denmiştir. Doğumgünü
ise her yıl “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak kutlanılır.

(11 Haziran 1884- 9 Ocak 1964) Türk yazar, siyasetçi,
akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide
Edib, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete
geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta
bir kadın hatiptir. (Hatip: Konuşmacı).

NeNe HATuN
(1857 - 22 Mayıs 1955) En önemli kadın kahramanlarımızın
başında gelir. Nene Hatun, 93 Harbi sırasında henüz 3
aylık olan bebeğini evde bırakıp Erzurum’daki “Aziziye”
savunmasına katılmıştır.
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MALALA yuSuFzAy

AfİfE JALE
(1902-24 Temmuz 1941-13 Nisan 1919) İlk Türk kadın
tiyatrocudur. Hüseyin Suat’ın “Yamalar” adlı oyununda,
Emel rolü ile ilk kez sahneye çıkmıştır.

SAfİyE ALİ

FüReyA KORAL

(2 Şubat 1894- 5 Temmuz 1952) Ülkemizin ilk kadın tıp
doktorudur. Aynı zamanda ilk tıp eğitimi veren kadındır. Anne
çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapan Safiye Ali modern tıp
alanında ülkemize hizmet vermiş önemli bir doktordur.

(12 Haziran 1910, İstanbul-26 Ağustos 1997) Türkiye’nin ilk
kadın seramikçisi, çağdaş seramiğin öncüsü. Seramiğin yanı
sıra kilden motifler, pişmiş topraktan eşyalar ve özellikle çini
süslemelere önem verdi.
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İlginç Hayvanlar
bİLİNEN

MAYMUNLAR İLE İLGİLİ

260
MAYMUN

10 İLGİNÇ bİLGİ
Bazen sevimli bazen
garip görünse de
bilinen en zeki hayvan
olan maymunu gelin

10 maddede
daha yakından
tanıyalım.

tüRü vAR!

Çoğu mAymuN
türü AğAÇLArDA
yAŞAr. FAKAt
BAzI türLEr,
yErDE
yAŞAmAyA uyum
SAğLAmIŞLArDIr.

BİLİNEN EN KÜÇÜK MAYMUN
TÜRÜ CÜCE İPEK MAYMUNU;
KUYRUKSUZ 14–16 CM. BOYUNDA
VE 120 GRAM AĞIRLIĞINDA!

BİR MAyMun
tÜRÜ OLAn gORİL

60
yAŞınA

KADAR
yAŞAyABİLİR.

iNSANLArDAN SoNrA ALEt
KuLLANmAyI BAŞArAN tEK cANLI
türü ŞEmpANzELErDir.

Bu özel hayvanlar
yaşadıkları yerlere göre
iki grupta toplanır:
güney Amerika’da
yaşayan yeni dünya
maymunları ve Afrika
ve Asya’dan gelen Eski
dünya Maymunları.

BERBERİ ŞEBEĞİ
DIŞINDA HEMEN
HEMEN HER
MAYMUNUN KÜÇÜK
DE OLSA BİR
KUYRUĞU VARDIR.

eN BüyüK MAyMuN TüRü
MAndRİLdİR. MAndRİL yAKLAŞıK
1 MEtRE vE yEtİŞKİnLERİ
ORtALAMA 35 Kg. AğıRLındAdıR.
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Maymunlar orman,
bozkır, çöl ve hatta
karlı dağlarda
yaşayabilirler.
Ancak En çOK
AvuStRALyA, yEnİ
gİnE vE yAğMuR
ORMANLARINDA
bulunurlar.

zeki ve sosyal
hayvanlardır, kolayca
ağaçlara tırmanabilirler
ve ağaçların üzerlerinde
gezinebilirler.

iNSANLArDAN
SoNrA ALEt
KuLLANmAyI
BAŞArAN tEK
cANLI türü
ŞEmpANzELErDir.
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İlginç Hayvanlar

R
E
L
PengUenleR
N
E
U
G
PEN
hAKKıNDA
INDA

HAKK

NE bİLİYORUZ?

PEnguEnLERİn

Uçamayan
deniz
kuşlarıdır.

TOPLAMDA

17

FARKLI TüRü
vARdıR.

Eğer dişi bir
imparator
penguenin
yavrusu ölürse,
sürüden başka
bir yavruyu alır!

EN UZUN BOYLU
CİNSİ “İMPARATOR
PENGUEN”, BOYU
YAKLAŞIK 120 CM. EN
KÜÇÜKLERİ İSE “MAVİ
PENGUEN” SADECE

Sırtlarındaki
siyah renk
onların yukarıdan
bakıldığında dikkat
çekmemelerini
sağlar.

Paytak
paytak
yürürler!

40 CM BOYUNDA!

Duyma yeteneği
çok gelişmiştir.
Penguen,
kalabalıkta bile
eşinin sesini ayırt
edebilir.

eN HIzLISI
SAATTe

35 KM

HIzLA
yÜzEBİLİR.
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yAKLAŞIK
oLArAK
60 miLyoN
yILDIr
yAŞIyorLAr.

Çift renklidirler.

Penguenler
sıcak kalmak için
vücutlarındaki yağı
değil, tüylerinin
deri üzerinde
tuttuğu sıcak
hava katmanını
kullanırlar.

Neden
uçamaz?

Kanatları kuşlara
özgü uzun telek
tüylerinden
yoksundur,
kanatları uçmaya
yaramaz.

Kanatları
uçmaya
yaramaz ancak
yüzerken çok iyi
birer yüzgeç görevi
görürler.

Alt kısmında yer
alan beyaz renk bir
penguenin aşağıdan
bakıldığında parlak
deniz yüzeyinde fark
edilmemesini sağlar, bu
sayede doğada kamufle
olur, ayırt edilemez.

Sıcak bölgelere
doğru gidildikçe
boyları küçülür.

İmparator penguenleri
yumurtalarını
ayaklarının üzerinde
taşıyarak kuluçkaya
yatarlar. Yumurtayı
karınlarının altına alırlar.

Antarktika’nın
kral penguenleri

günde ortalama
140 defa suya
dalarlar. Ancak

yüzde onunda av
yakalayabilirler.

PeNGueNLeR,

PENGUENLER
İNSANLARDAN
KAÇMAZ,
KORKMAZLAR.

Denizlerdeki
kabuklular,
balık ve
mürekkep
balıkları ile
beslenirler.

Ayakları
perdelidir.

Buz
ÜzERİndE
SıçRAR vE
çOK İyİ
KAyARLAR.

Güney Kutbu
penguenleri
40°C’lik vücut ısıları
sayesinde eksi
40 °C’lik Antarktika
soğuğuna uyum
sağlarlar.

Bazı penguen
türleri kuluçka
dönemlerinde
dört aya yakın
bir zaman açlığa
dayanırlar. Bu
evrede bir şey
yemezler.

bir kuş türü
olmasına rağmen
tüyleri kuş tüyüne
yapı olarak hiç
benzemez.
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Maceracı Doğaseverler

ü

lkemiz, sadece medeniyetler
için değil, hayvanlar için
de çok önemli bir köprü
görevi görüyor. İlkbahar, yaz
aylarını Avrupa ve İskandinav
ülkelerinde geçiren göçmen
kuşlar, Ağustos ayından
itibaren göç ederler.
Leylekler kışı geçirmek
üzere Afrika ve Uzakdoğu’ya
doğru göç etmeye başlarlar.
Anadolu’muz, Mart ayından
itibaren göçmen kuşların
konaklama ve geçiş yeri haline
gelir. Anadolu bu dönemde
yaklaşık 5 milyar göçmen kuşa
ev sahipliği yapar. Leylekler de
bu 5 milyar kuştan en bilineni ve en
sevimlisi diyebiliriz.

Leyleklerin

Dönüşünü

KUtLUYORUZ
uzun bacaklı, upuzun gagalı
leyleklerin göç mevsimi Mart ayı
itibariyle başladı...

Leylekler

neDen

göç eDeR?

İlkbaharı
karşılıyoruz

Neden bazı kuşlar
uzun göçlere
kalkışıyor?
Neden yaşam
bölgelerinde
kalıcı
değiller?
Kuşlar

soğuktan kaçmak ve
besin bulmak için göç
eder. Bir göçmen kuş türü
olan leylek de gerekli
besin, elverişli iklim
şartlarına
sahip bölgelere
uçmak ister.
Dolayısıyla bu
sevimli kuşlar, daha
sıcak yerlere
göç ederler.

mart, Nisan ve mayıs aylarını kapsayan
ilkbahara girdik. enerji veren bu güzel
mevsimde dışarıda ve evde yapabileceğin
aktiviteleri keşfetmeye ne dersin?
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Maceracı Doğaseverler

İLKBAHAR

MEYVE VE SEBZELERİ
MArT ilE BirlikTE MArT-nisAn-MAyıs’ı kApsAyAn
ilkBAHAr MEvsiMinE girMiş Bulunuyoruz.
pEki, MArT AyındA TükETEBilEcEğiMiz ÖnE ÇıkAn
sEBzE vE MEyvElEr HAngilEri? yANITI DAMA DAMA
SAyfALARıMızdA!

mArt’tA
yiyEBiLEcEğiN
mEyVELErDEN
BAzILArI:
çağla badem: Bademin
olmamış haline çağla badem
denir. Mart ayının ikinci
haftası çağla yenebilir.
Mineral kaynağı çağla
bademi sadece ilkbahar
aylarında yiyebiliriz çünkü
daha sonrasında çağlalar

olgunlaşıp bademe dönüşür.

Portakal, mandalina,
greyfurt: Aslında kış
meyveleri olan ve turunçgil
olarak da bilinen portakal,
mandalina ve greyfurtu
Mart’ta da tüketebilirsin.
Her biri zengin bir C vitamini
kaynağıdır.

çilek: Bağışıklık sistemimizi
güçlendiren dolayısıyla bizi
hastalıklara karşı koruyan,
C vitamini deposu çilek,
tam anlamıyla bir ilkbahar
meyvesi. Çileği bu ay, bol bol
yemeni öneriyoruz.

Muz: Hem yazın hem kışın

mArt’tA
yiyEBiLEcEğiN
SEBzELErDEN
BAzILArI:
enginar: Besin öğeleri
içeriği bakımından çok zengin
bir sebze. Yüksek miktarda
potasyum ve kalsiyuma ek
olarak A, B1 ve C vitaminleri
içerir. Enginarın en büyük
özelliği ise karaciğerimizi
temizlemesi.
Havuç: Gözlerimizin dostu
havucu özellikle Mart ayında
tüketebilirsin. A vitamini
deposu havucun vücudumuza
olan en büyük yararı göz
sağlığımızı güçlendirmesi.
Hadi bakalım, minik tavşanlar
burada mı?

SAğLıKLı yİyECEKLER!

ilkbahar meyve ve sebzel
eri
tabii ki bu kadarla sınırlı
değil. Biz sana, ilkbahar
meyve ve sebzelerinin
bazılarını sunduk. Sen nas
ılsa
büyüklerinin hazırladığı tüm
yiyecekleri afiyetle yiyece
ksin
değil mi? afiyet olsun!

Brokoli: Sen de brokoliyi
küçük bir ağaca benzetiyor
musun? Yemyeşil bir ağacı
andıran bu sebzeyi ilkbahar
aylarında bolca tüketebilirsin.
Brokoli bizi grip, nezle gibi
hastalıklardan korur.

yiyebileceğiniz muzun ait
olduğu ay aslında Mart’tır.
Doğal bir potasyum kaynağı
muzu bol bol tüketirsen
sindirim güçlüğü yaşamazsın.
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Maceracı Doğaseverler

gÖKKuŞAğını yAKALA!

DışARıDA
hAYAt vAR!
SANA öNErEcEğimiz 5 EtKiNLiKLE
DoğADA mAcErA DoLu VE EğLENcELi
zAmANLAr gEÇirEBiLirSiN.
HAyvAnAt BAHçESİnE gİt
Aslanlar, filler, geyikler, maymunlar ve çok
daha fazlası hayvanat bahçesinde seni
bekliyor. İşte bazı illerimizden seçtiğimiz
hayvanat bahçesi önerilerimiz. İyi
eğlenceler!
-Polonezköy Hayvanat Bahçesi, İstanbul
-İzmir Doğal Yaşam Parkı, İzmir
-Sincan Evcil Hayvanlar Parkı, Ankara
-Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gaziantep
-Çanakçılar Hayvanat Bahçesi, Zonguldak
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HAyvAnLARın
AyAK İzLERİnİ
BuL
Sokaklarda kediler
ve köpekler çok
olur. Yağmurlu
havalarda çamurda
yürüyen kedilerin
ve köpeklerin
ayak izlerini ayırt
edebilirsin. Hadi
sen de yağmur
çizmelerini giyip
çamurda kendi ayak
izini çıkart ve kedinin
ayak iziyle yan yana
neşeli bir çift ayak
oluştur!

Gökkuşağı nedir? Yağmur damlalarında güneş ışınlarının kırılarak yansıması
nedeniyle gökyüzünde oluşan, yay biçiminde ve yedi renkli görüntüye gökkuşağı
denir. İlkbaharda yağmurlu günler sık yaşanır. Özellikle yağmurlu havaların
ardından açan güneşle birlikte aniden beliren gökkuşağı, etrafımıza neşe ve enerji
verir. Sen de gökkuşağının doğduğu yere doğru neşeyle koşmaya başlayabilirsin!
Gökkuşağını yakalamaya çalış; ama asla şunu unutma, o gözle görülür ancak elle
tu-tu-la-maz!

Bulutların Resmini Çiz
KEndİ BİtKİnİ
yEtİŞtİRMEyE BAŞLA
Eviniz bahçeliyse bahçede;
değilse balkonda saksıda
kendi çiçeğini yetiştirmeye
başlayabilirsin. Annenden ya da
babandan sana özel bir çiçek
almasını rica edebilirsin.
Hatta birlikte gidip alabilirsiniz.
Sonra çiçekçiden bakımını
öğren ve ne zaman
sulaman
gerekiyorsa
aksatmadan
çiçeğini
sula. Dökülen
yaprakları
olursa onları
saksıdan ya da
toprağından temizle.
Çiçeğinle konuş, ona
şarkılar söyle. Senin
mutluluğun çiçeğine de yansır,
o da çok daha çabuk ve iyi
yetişir.

Bugün hava nasıl? Sık sık gökyüzüne
bakmayı alışkanlık haline getirsen iyi olur;
çünkü gökyüzünün masmavi dünyası
insana her zaman huzur verir. Bir hafta
boyunca aynı deftere o günün tarihini
atarak gökyüzündeki bulutların resmini
çiz. Bir haftanın
sonunda çizdiğin
o yedi resmi ailene
göster!
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Nasıl?

RAKAMLARLA
DüNYAMıZ
DENİZLER DüNYA
YüZEYİNİN YüZDE
KAÇıNı KAPLAR?

10 MADDEDE
DüNYAMıZ...
Yaşadığımız dünyayı rakamlarla
daha yakından tanımaya ne dersin?

KAÇ tüR bİtKİ
vARDıR?

DüNYA NüfUSU
KAÇtıR?
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DüNYA KAÇ
KİLOMEtREKARE?
510.100.000 km²
(510 milyon yüz bin kilometrekare)

Denizler dünya yüzeyinin % 70’ini
kaplar. Ayrıca dünya üzerindeki su
varlığının % 96,5’ini oluştururlar.

390 bin 900 adet.

7,54 milyar.

KAÇ OKYANUS vAR?

KAÇ üLKE vAR?
193.

Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda
kalan geniş ve derin su kütlelerine
okyanus denir. Atlas (Atlantik
Okyanusu), Büyük (Pasifik) Okyanus ve
Hint okyanusu olarak 3 tanedir. Ancak
son zamanlarda Antarktika Kıtası’nın
çevresindeki Güney Okyanusu ve Kuzey
Buz Denizi olarak bildiğimiz Arktik
Okyanus da Okyanus olarak tanımlanır.

NE KADAR CANLı tüRü
bULUNUYOR?
yAklAşık
2 MilyAr Tür
Bulunuyor.

DüNYAMıZ YAKLAşıK
OlaRak kaç
YAşıNDA?
Jeologların edindiği kapsamlı ve
geniş bilimsel kanıtlara dayanarak,
dünyanın yaşının yaklaşık 4,54
milyar yıl (4,54×112 yıl) olduğuna
karar verilmiştir.

tOPLAM KAÇ AğAÇ
vAR DERSİNİZ?
Yaklaşık olarak

3 TRİLYON!

DüNYAMıZ, GüNEş SİStEMİ’NDE
GüNEşE EN YAKıN
KAÇıNCı GEZEGEN?

Dünya, Güneş Sistemi’nde güneşe en yakın üçüncü
gezegendir. Güneş Sistemi’ndeki en yoğun ve beşinci
büyük gezegendir. Şu an için üzerinde yaşam olduğu
bilinen tek gezegen. Güneş Sistemi gezegenleri
sırasıyla şunlardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars,
Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.
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Ne Nerede?

ülkemizden
Doğal Güzellik
Hadi sevgili Dama Dama okuyucuları;
b i r l i k t e P e r i B a ca l a r ı , Pa m u k k a l e v e
D a m l ata ş M a ğ a r a s ı ’ n a d o ğ r u k ı s a v e
macera dolu bir yolculuğa çıkalım!

Peri bacaları
nASıL OLuŞMuŞ? İnce
uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır
yüzeylerinden çıkan, vadi
yamaçlarından inen sel sularının yeri
aşındırmasıyla oluşmuştur.
(Kırgıbayır nedir? Kurak
iklimlerde sel suları ya da
rüzgarlarla aşınan engebeli,
tarıma ve yerleşmeye elverişsiz
aşınım şekli).
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nEREdE?

İç Anadolu
Bölgesi’nde,
Nevşehir
ilimizin
merkezine 7
kilometrelik
uzaklıktaki
Kapadokya’da
yer alır.
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Ne Nerede?

Pamukkale
nASıL OLuŞMuŞ? Pamukkale

terasları, kaplıca suyu tarafından
çökeltilmiş tortullu bir kayaç
olan travertenden oluşur. (Traverten
nedir? İçerisinde erimiş karbondioksit
bulunan yeraltı suları)

nEREdE? Ege Bölgesi’ndeki Denizli
ilimizde yer alır.
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Ne Nerede?

DAMLAtAş
MAğARASı
nASıL OLuŞMuŞ? Milyonlarca

sene önce meydana geldiği tahmin
edilen mağaranın kireçtaşı ve mermer
duvarlarındaki çatlak şeklindeki büyüleyici
görüntü, deniz dalgalarıyla yüzey sularının
aşınması sonucunda olmuştur.

nEREdE? Akdeniz Bölgesi’nde
Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz
kıyısında yer alır.
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Bu Kültür-Sanat
ay ne oldu?

KLASİK

5

KİtAP

ÇArLi’NiN ÇiKoLAtA
FABriKASI roAld dAHl

55. KÜTÜPHANE
HAFTASI, 25-31 MART
TARİHLERİ ARASINDA!
BİZ DE BU ÖZEL
HAFTAYI 5 HARİKA
KİTAP ÖNERİMİZLE
KUTLUYORUZ! İYİ
OKUMALAR...

7-9 Yaş-Resimli Roman

İ

ngiliz asıllı yazar Roald Dahl tarafından
1964 yılında yazılmış olan çocuk
romanıdır. “Çarli’nin Çikolata Fabrikası”
Çarli (Charlie) Bucket’ın maceralarını
konu alır. Romanda Çarli’nin çikolatayı çok
sevmesi ele alınır... Enerjik bir dile sahip
olan bu kitabı okurken çok eğleneceksin!

ÇocuK KALBi

BEyAz pANtoLoN

SUNA’NIN SERÇELERİ
GÜLTEN DAYIOĞLU

10 Yaş ve üzeri-Roman

S

una çok yaramaz bir
kızdır. Roman, mahallenin
çocuklarının toplarını almayı
çok seven bu kızın maceralarını
anlatıyor. “Suna’nın Serçeleri”
arkadaşlık ilişkilerini, aile bağlarını
detaylı bir şekilde ele alıyor.
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yAşAr kEMAl

EdMondo dE AMıcıs

10-15 Yaş-Resimli Hikaye

7-12 Yaş-Roman

“Beyaz Pantolon” hikayesinde, ayakkabı tamircisi
Mustafa’nın bir beyaz pantolon alabilmek uğruna
tuğla ocağında verdiği mücadele, usta yazar Yaşar
Kemal’in “Sarı Sıcak” adlı kitabında yer alıyordu.
“Beyaz Pantolon” kitabı ise Sedat Girgin’in resimleriyle
bağımsız bir eser olarak okurlarla buluşuyor.
“Beyaz Pantolon” isimli kitapta edebiyat tarihimizin en
iyi kalemlerinden yazar Yaşar Kemal’in zengin hayal
dünyası, Sedat Girgin’in usta kalemiyle birleşiyor.

SErÇEKuŞ

cAHiT zArifoğlu

7-12 YAŞ-Masal
“Serçekuş” çağdaş bir masal. Çocuk gibi
düşünen, etrafına çocuk gibi bakan bir
serçenin avcı ile başlayan macerasını
konu alıyor. “Serçekuş”un en belirgin
özelliği anlatımındaki şiirselliğinde yatıyor.
Her yaştan okurun zevkle okuyabileceği
bir kitap. Bu yönüyle “Serçekuş” çocuk
edebiyatımızın klasikleri arasında önemli bir
yere sahip bulunuyor.

ü

çüncü sınıfa giden Enrico bir günlük tutmaya
başlar. Bu sınıfta yeni bir öğretmeni, yeni
arkadaşları vardır. Enrico kısa sürede sınıftaki
her çocuğun farklı bir hikayesi olduğunu keşfeder.
Bazılarının ailesi çok zengin, bazılarının ailesi ise çok
fakirdir. Enrico defterine yazdıkça, okulda sadece
dersleri değil hayatı da öğrenmeye başladığını fark
edecektir… Bu çok iyi kurgulanmış ve klasikleşmiş
romanı okumanızı tavsiye ederiz.
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Pabuçlarınyı tarılar
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Kartopu Sa
vaşları 2
Sinema

-8 Mart’
tan itib
genelind
aren ülk
eki sine
e
ma salon
6-13 yaş
larında.
.
Sinemanın
dinamik, re
nkli ve neş
davetlisin!
eli dünyasın
Benoit God
a
bout yöneti
animasyon
mindeki
filmi “Karto
pu Savaşla
ikinci seris
rı 2” yepyen
i ile sinema
i
larda. Bu s
heyecanveri
e
vimli ekibin
ci macerala
rına merak
küçük bir k
lı mı merak
öpekçik de
lı
eşlik ediyor.

2019 MARt ajan Da

nun
u keyifli oyu
b
n
e
n
le
e
n
h
ırıkkalp.
Adana’da sa
uzaffer H. K
M
i
n
e
tm
e
n
yazar ve yö
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Turta Girmemiş
Orman

Tiyatro-24 Mart
2019 Pazar
saat: 13.00, İs
tanbul Devlet
Tiyatroları, Üs
küdar Stüdyo Sa
hne,
İstanbul, 4-9
yaş.

Dila Er ve Gözde Kı
sa’nın yazıp, Elif Er
dal’ın
yönettiği “Turta Girm
emiş Orman” adlı
oyun, İstanbul’daki
4-9 yaş aralığındaki
tiyatrosever izleyic
ilerini bekliyor.

YArATıcı
ÇOcUK
ATÖlYESi

Atölye-3
1 Mart 2
019,
Pazar sa
at: 13.0
0
,
Artimpro
jects, İ
zmir,
5-12 yaş
.

Hayalgücü
nü destekle
yen
çalışmalard
an oluşan
6
haftalık bu
programa
katılıp
hem eğlen
in hem öğre
nin.
“Yaratıcı Ç
ocuk Atöly
e
s
i”nde birço
ve eğlence
k eğitici, b
li aktivitele
ilgilendiric
r oluyor. Atö
i
zenginleşti
ly
e, hayal gü
rmek ve ta
cünü
bii keyifli za
5-12 yaş a
man geçirm
ralığındaki
ek isteyen
misafirlerin
,
i bekliyor.
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Neden?

BBUUZbUZUL
DA
UZULLLLAALAR
RRAASASLıN
LI
N
D
D
N
I
SL AA
ÇöL DENiNcE SENiN DE AKLINA SADEcE
SIcAK hAVA VE KumLAr mI gELiyor? pEKi
yA öyLE DEğiLSE? Doğru yANIt iÇiN
BuzuLLArA giDiyoruz!

bUZUL NEDİR?

Dağ zirvelerinde yaz
kış erimeyen ve yer çekiminin etkisiyle yer
değiştiren büyük kar ve buz kütlesine buzul
denir. Buzulu oluşturan kar sürekli olarak
donma ve erimeye maruz kalır. Taze yağan
kar tanelerinden bir çeşit taneli kar olan
“buzkar” oluşur.
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?
R
Ü
D
Ü
üR?
M ÜDÜR
ÇöL
ÇÖL MüD
Antarktika ve
Grönland’ın büyük bölümü de
çöl tanımının içine girer, yani çöl
kelimesi sadece sıcak bölgeleri
değil soğuk ve kurak bölgeler için
de kullanılır.

ÇöL NEDİR?

YILLIK 250 MM’DEN
AZ YAĞIŞ ALAN
BÖLGELERE DENİR.
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Neden?

bUZ DEvRİ Konu

buzullardan açılmışken Dama
Dama’dan sana harika bir film
önerisi gelsin o zaman! Toplam
5 film olarak çekilen “Buz Devri”
serisinin başkahramanları
“Manfred”, “Sid” ve “Diego”nun
maceralarını çok seveceksin!

EN büYüK ÇöL
Buzul bölgelerindeki
dünyanın en büyük çölü
Antarktika Çölü’dür.

Dünyadaki en büyük
sıcak çöl ise Büyük
Sahra’dır!
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Dünyanın “EN”leri

DüNYANıN
EN KüÇüK
5 KöPEK CİNSİ
K ü ç ü cük kulakları, küçücük boyu ve küçücük bir
y ü z ü var! Sevimlilik te birinci, dünyanın en küçük
c i n s te 5 özel köpeği bizimle…

52

1

pEKiNEz: 15 yaşına kadar

2

mALtA KöpEği:

yaşayabilen ve sadece 3-6
kilogram ağırlığında olan
Pekinez türü köpeklerin ana
vatanı Çin’dir. Çin Aslanı
olarak da bilinir.

Bundan tam
2 bin 8 yüz yıl
önce Malta’da
yetiştirilmeye
başlanmış bu
köpeğin diğer bir
adı da Maltese’dir.
Sadece 13 cm.
boyunda ve 3 kg.
ağırlığında!

küçük köp
e k le r e
süs köpe
ği de
d e n ir .
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Dünyanın “EN”leri

v

3

pomErANIAN

*Dünyanın en
küçük köpeği
Polonya’da
yaşıyor.
Sadece 7
cm. boyunda
ve 300 gr.
ağırlığında!
Cinsi ise Dama
Dama’nın
Şubat
sayısında “Hayvan Kartı” bölümüne
de konu olan Chihuahua (Şivava).

Kısa adıyla Pom,
son derece dışa
dönük yapıda ve dost
canlısıdır. 16 yaşına
kadar yaşayabilen
bu sevimli köpeğin
ağırlığı ise

2-3 kg. civarındadır!

4
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BoStoN
tErrIEr
4,5-11 kg.
ağırlığında olan ve
13-15 yıl yaşayan
bu köpek türü
çok hareketlidir.
Boston Terrier cinsi
köpekler, çocuklarla
arkadaş olmaya
çok heveslidirler
ve onlarla oyun
oynarlar.

Bir zamanlar
Pekinez cinsi
köpekler sadece
Çin’deki kraliyet
saraylarında
yetişebiliyordu.
bu saraylar
dışında
yetiştirilmesi
yasaktı!

5

pug

25-30 cm. boyunda
olan Pug cinsi köpeklar,
kırışık bir yüze, basık
bir burna ve sarmal bir
kuyruğa sahip…

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEĞİ
İSE AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ’NDE. DANUA
CİNSİ KÖPEĞİN BURNUNDAN
KUYRUĞUNA KADAR OLAN
UZUNLUĞU 2 METRE!
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Kim Kimdir?
ÖZEL BİR
SANATÇI

“Otomobilde
ön koltukta
oturmuyoruz.
Bolca sebze
yiyoruz. Dişlerimizi
fırçalıyoruz. Tıpkı
bize tembihlediğin
gibi; unutmadık
Barış Abi!”

TükiyE’dE ilk
“BArış” isMinin,
BArış MAnÇo’yA
AiT olduğunu
Biliyor
Muydun?

“Dün yine seni andım, gözlerim doldu.
O tatlı günlerimiz bir anı oldu…
Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek.
Arkadaşım -eş, arkadaşım -şek; arkadaşım eşek!”
Hepimiz bu şarkıyı çok seviyoruz. Peki, “Arkadaşım
Eşek”in ve daha yüzlerce sevdiğimiz şarkının bestecisi
müzisyen ve televizyoncu Mehmet Barış Manço’yu,
diğer bir deyişle;

“BARIŞ ABİ”Yİ DAHA YAKINDAN
TANIMAYA NE DERSİN?

7’DEN 77’YE!
BARIŞ MANÇO MÜZESİ
Barış Abi’nin İstanbul, Kadıköy,
Moda’daki evi, müze olarak
hizmet veriyor. Müze, 7’den
77’ye her yaştan ziyaretçilerini
ağırlamaya devam ediyor.

Barış Manço (diğer adıyla Barış
Abi) harika şarkılarının yanında
7’den 77’ye adlı televizyon
programıyla çok sevildi.
Programdaki “Adam Olacak
Çocuk” bölümünde çocuklarla
olan eğlenceli sohbetleri
eminiz annenin ve babanın
hafızalarında yer etmiştir. Çünkü
o, programlarında öğütlerini
eğlenceli bir dilde aktarırdı.

bARış MANÇO
2 Ocak 1943-1 Şubat 1999
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KAÇ ŞArKISI VAr?
179! Peki, senin en
sevdiğin Barış Manço
şarkısı hangisi?
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Dünyanın “EN”leri

ENDEMİK

bİtKİ ZENGİNİ
üLKEMİZ

ENDEMİK bİtKİ
NEDİR?

Bulunduğu bölgenin ekolojik
şartlarından dolayı yalnızca
o bölgede yetişebilen,
dünyanın başka yerinde
yetişme ihtimali olmayan,
yöreye özgü bitki türü!
Endemiğin kelime anlamı
Yunanca “Yerli, o yere ait”
demektir.

ENDEMİK bİtKİNİN
fAYDALARı NE?

Tarım alanında kalkınmanın
gerçekleşmesinde endemik
bitkilerin önemi büyük!
Ayrıca ülkemizin biyolojik
kaynaklarının ekonomiye
katılmasında önemli bir rol
oynuyor.

yEtİŞEn HER Üç
BİtKİdEn BİRİ,
tÜRKİyE’nİn EndEMİK
BİtKİ tÜRLERİnİ
OLuŞtuRuyOR!
ANtALyA’DAKi ENDEmiK
BitKi SAyISI BütüN
iSpANyA’DAN FAzLADIr!
Sadece ülkemizde yetişen
endemik bitkilerden birkaçı:
Antalya Çiğdemi, İstanbul
Kardeleni, Anadolu Glayölü, Sevgi
Çiçeği, Çan Çiçeği…

DOlU
a
n
a ölü
Y
gla

tÜM AvRuPA’dAKİ
EndEMİK BİtKİ SAyıSı
2 Bİn 500; ÜLKEMİzdE
İSE 3 Bİn 500’dÜR.

öNERİ

Sen de güzel havalarda piknik
yapmaya gittiğin yerlerdeki
bitkileri inceleyip endemik olup
olmadığını araştırabilirsin!

alYa çİğDeMİ
t
n
a

Sevgİ çİ

çe

ğİ
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Türkiye, end e m i k b i t k i ç e ş i t l i l i ğ i n d e d ü n y a n ın
zengin ülkel e r i a r a s ı n d a y e r a l ı y o r .
“En dem ik bitk i ne d i r? e n d e m i k b i t k i
tü r ler i n ele rd i r?” S o r u l a r ı n ı n c e v a b ı
sayfalarımız d a …
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Sıfır Atık

İ
N
İ
ğ
İ
L
İ
L
R
İ
K
E
ÇEvR
N
İ
Ç
İ
K
E
M
E
öNL
U
C
U
P
10 İ
ÇiN
i
K
E
m
L
i
tutAB riyoruz.
z
i
m
E
t
i
ÇEVrEy cEKLEriNi öNE ninlE
E
E
yApABiL iz Bir dünyA s
M
dAHA TE
!
MüMkün

60

√
X

özen
a
y
a
m
a
m
et kullan alışverişe
ş
o
p
k
i
t
s
Pla
A i le n le
.
z
i
y
i
l
e
m
i yanınıza
n
i
t
e
ş
göster
o
p
ona bez
n
e
k
r
a
k
ı
ç
bilirsin!
a
t
a
l
r
ı
t
a
h
almasını

X

ğıt havlu vlu
a
k
e
d
z
i
Evim
bez ha
k
o
ç
a
h
a
elim.
yerine d
d
e
h
i
c
r
e
t
yı
kullanma

√
61

Sıfır Atık

dOğAyı yEŞİLLEndİR!
Dünyamızın nefes almasını sağlayan
ağaçlardır. Sen de bahçeye ağaç
dikip temiz hava oluşumuna katkıda
bulunabilirsin.

Peki, senin
en sevdiğin
ağaç ne?

ARKADAŞLARINI YERE
ÇÖP ATARKEN GÖRÜRSEN
NAZİK BİR BİÇİMDE
UYARABİLİRSİN.

Çöplerimizi
kesinlikle

YERE

atmamalıyız!
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Sıfır Atık

“
Pil, plastik, cam
gibi atık maddeleri,
sokaklarda bulunan
geri dönüşüm
çöp kutularına
atabilirsin.

Kağıt tüketimine
dikkat etmeliyiz.
Çünkü ağaçlardan
üretilen kağıtları
gereksiz yere
kullanmazsak, çevre
kirliliğini büyük
oranda engellemiş
oluruz.

DİŞLERİMİZİ
FIRÇALARKEN
MUSLUĞU
KAPATMALIYIZ.

DİKKAt!

GEREKSİZ IŞIK
AÇMA! ÇÜNKÜ 100
MUMLUK BİR ELEKTRİK
AMPULÜ, BİR YIL SÜREYLE
HER GÜN AÇIK KALDIĞINDA
180 KİLO KÖMÜRÜN
ÜRETECEĞİ ENERJİYE
EŞİT ELEKTRİK
TÜKETİYOR.
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Tabağındaki
yemeğini
bitirmelisin. Tabağına
gereğinden fazla yemek
almamalısın.
Çünkü fazlası yine
doğaya çöp olarak
geri dönecektir!
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şAşKıN KUşLAR
hANGİ YOLU
İZLEMELİ?

Kutup’ta bir
Yanlışlık var
HER HAYVANDA BİR ŞEY YANLIŞ,
HADİ ONU BULALIM.

KISA BİLGİ:
Kuşlar hayvanların üzerindeki parazitleri
yer, böylece hem kuşlar beslenir hem de
zürafalar zararlarından kurtulur.

ÇİZİM: BY PAUL SHARP
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ÇİZİM: BY LYN MARTIN
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Boyama

Boyama zamanı

“YA tUtARSA” fıKRASı

N

asreddin Hoca göl kenarına
gider. Elinde de bir kase
yoğurt vardır.
Hoca, yoğurdu kaşık kaşık göle
boşaltmaya başlar.

Bu sırada onu gören
biri şaşırarak: “Hoca ne
yapıyorsun?” diye sorar.
Hoca gülerek: “Görmüyor musun
göle yoğurt mayalıyorum.” der.

NA S R E D D İ N
hOCA
KİM Dİ R?
(1208-1284), Anadolu
Selçukluları döneminde Hortu
ile Akşehir ve çevresinde
yaşayan efsanevi kişi.
Hazırcevap oluşu ve komik
hikayeleriyle tanınan Nasreddin
Hoca’nın yaşayıp yaşamadığı
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Bunun üzerine adam: “Nasıl olur
Hoca! Koskoca göl maya tutar
mı?” deyince
Hoca gayet ciddi cevap verir:
“peki ama ya tutarsa?”

bilinmemektedir. Yaşadıysa
gerçek kişiliğinin ne olduğuna
dair tartışmalar var. Gerçek
tarihi bir kişilik olduğuna dair
bazı belgeler de bulunuyor.1208
yılında Hortu Köyü’nde doğan
Nasreddin Hoca burada
temel eğitimini aldıktan sonra
Sivrihisar’da medresede eğitim
görmüş ve memleketinde köy
imamlığı görevini üstlenmiştir.
Kendisine ait olup olmadığı kesin
olarak bilinmese de 100’den fazla
Nasreddin Hoca fıkrası bulunuyor.

69

Mektup Yaz
Gönder Bize
Çanakkale Savaşı'nda ülkemizi düşmanlardan koruyan
askerlerimize bir mektup yazmak ister misin?
Haydi kahraman askerlerimiz için mektubunu yaz
aşağıdaki adrese gönder.

PTT A.Ş Genel Müdürlüğü
Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı Reklam ve Medya
Planlama Şube Müdürlüğü Anafartalar Mah.
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara
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